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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   
โดยผูปกครองในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม 
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บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่  6 โดยผูปกครองในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม และศึกษาโดยจําแนกตามอาชีพ 
ระดับการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ 
ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  จํานวน 200  คนโดยเลือกโรงเรียน
กระจายตามสภาพภูมิศาสตรและขนาดของโรงเรียน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ นําเสนอขอมูลโดยใชตารางประกอบ
คําบรรยาย 

ผลการศึกษา พบวา ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีการใชแหลงการเรียนรูทุกประเภท
เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน คือ แหลงการเรียนรูที่เปนสื่อ แหลงการเรียนรูที่เปนสถานที่ 
และแหลงการเรียนรูที่เปนบุคคล ทั้งนี้มีการสงเสริมการเรียนรูโดยใชส่ือโทรทัศนมากที่สุด 
รองลงมาคือ ส่ือวิทยุ สถานที่ ที่ผูปกครองพานักเรียนไปมากที่สุด ไดแก สวนสัตว รองลงมาคือ 
วัด และนอยที่สุด คือ พิพิธภัณฑ ทั้งนี้ผูปกครองสวนใหญไมเคยพานักเรียนไปศึกษาจากบุคคลอื่น   

ผูปกครองที่ทํางานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทหางราน มีการสงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียนมากกวา ผูปกครองอาชีพอ่ืน ผูปกครองที่มีการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาปที่ 6  มีการสงเสรมิ
การเรียนรูมากกวาผูปกครองระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6   และผูปกครองรายไดตอเดือน
สูงกวา  5,000  บาท  มีการสงเสริมการเรียนรูในดานตางๆ มีมากกวาผูปกครองรายไดตอเดือน
นอยกวา 3,000  บาท  
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ABSTRACT 
 

        The purposes of this study were to study learning promotion of Prathom Suksa 6    
students by parents in Chiang Mai Municipality Schools and study their promotion activities 
according to occupation, educational level and revenue of parents. The sample studied consisted          
of 200 students’ parents chosen by location and size of schools. The questionnaire was used    
as the instrument to collect data which was then analyzed by using means, standard  deviations  
and  percentage. 

The results of the study showed that most of parents used all of types of learning   
resources such as media, places, and resource persons. The television was the most learning 
resources that parents chosen and then the radio. The popular places that parents took students  
to visit were the zoo, then the temples and the least was the museums.  However, most parents  
have not  taken  students to study  from  resource  persons. 

The parents who worked in the office tended  to promote learning by using resources  
more than other occupations. The parents who had higher educational level promoted  
students’ learning more than the parents who had  lower educational  level.   The  parents who 
earned   more than 5,000 baht per month promoted students’ learning more than parents who 
earned   lower  than 3,000 baht. 
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